1.

ADORACJA:

A. Nie spiesząc się wycisz myśli i emocje; uświadom sobie, że jesteś
zanurzony w TAJEMNICY ŚWIĘTEJ OBECNOŚCI PANA – TEGO, który
z miłości Cię stworzył, który z miłością podtrzymuje Cię w istnieniu. Proś
Ducha Świętego, aby modlił się w Tobie.

B.

Z wiarą i miłością bądź w OBECNOŚCI PANA.

W milczeniu wypowiadaj i powtarzaj SŁOWO, które wprowadza nas
w tajemnicę OSOBY PANA:

„Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego
pełne było mocy.” (Łk 4,32)
Powtarzaj SŁOWO, przeżuwaj, karm się NIM, - tak, aby dotykało głębi
Twojego serca, aby je przenikało, wypełniało i nasycało; aby stawało się
CIAŁEM w Tobie.
C.
Ilekroć w czasie modlitwy uświadomisz sobie coś innego – jakieś
myśli, rozproszenia – spokojnie wróć przez powtarzanie SŁOWA do trwania
w BOŻEJ OBECNOŚCI.
Tak trwaj w OBECNOŚCI PAŃSKIEJ przez cały czas przeznaczony na
modlitwę; słuchaj tego co mówi do Ciebie DUCH ŚWIĘTY, pozwól mu
działać w Tobie tak, jak ON sam tego chce.

Ojcze nasz…

2. Punkty pomocne do medytacji:
Słowo Pana jest I N N E niż mnóstwo słów ludzkich, jest pełne M O C Y - jest to
SŁOWO STWÓRCY.

BÓG stwarzając świat wypowiada swoje SŁOWO: „niechaj się stanie światłość’
(Rdz 1,3); „niechaj powstaną ciała niebieskie” (Rdz 1,14); „niechaj ziemia wyda
istoty żywe różnego rodzaju” (Rdz 1,24).
I wszystko się staje zgodnie z Jego wolą - SŁOWO BOGA sprawia to co znaczy.

„Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie
nawodnią ziemi i nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, [……….], tak słowo, które
wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona
tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa” (Iz 55,10-11).

JEZUS, JEDNORODZONY SYN BOŻY jest SŁOWEM OJCA, przez KTÓRE został świat
stworzony - „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie
stało, [z tego] co się stało.” (J 1,1)

„SŁOWO CIAŁEM się stało i zamieszkało wśród nas” (J 1,14) aby: „ubogim nieść
dobrą nowinę, więźniom głosić wolność, a niewidomym przejrzenie” (por. Łk 4,18).

SŁOWO BOŻE jest utajonym JEZUSEM CHRYSTUSEM, naszym PANEM; jest samą
miłością gdyż „BÓG jest MIŁOŚCIĄ” (1 J 4,8).

Traktujmy SŁOWO BOŻE poważnie. Słuchajmy GO, rozważajmy, bądźmy MU
posłuszni. ONO ma MOC nas przemienić, uzdrowić. Bądźmy jak Maryja, która
„chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu” (Łk 2,51).
Ona dzisiaj mówi do nas tak, jak mówiła do sług w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).

Jeśli w czasie adoracji słyszysz głos PANA, to po jej zakończeniu zapisz usłyszane słowa i przekaż
na spotkaniu Wspólnoty Ali. Jeśli nic nie słyszysz, nie niepokój się, trwaj z wiarą i miłością
w ŚWIĘTEJ OBECNOŚCI PANA, przyjdzie chwila, gdy GO usłyszysz. Do PANA należy miejsce i czas.
Wspólnota NOWE JERUZALEM. Zapraszamy na spotkania: czwartek godz. 18, sala nr 13 w Domu Parafialnym

